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 ٢

  
  .جمیع التغیرات الكیمیائیة والفیزیائیة تصاحبھا تغیرات في الطاقة - ١
ة الحركة والقیام باالنشطة الذھنیة والعضلی(الطاقة مھمة لجمیع الكائنات الحیة  - ٢

 كذلك طھي الطعام - تحتاج الي الطاقة الناتجة من احتراق السكریات في الجسم
 .)یحتاج الي الطاقة الحراریة الناتجة من احتراق الغاز الطبیعي

 ھو العلم الذي یھتم بدراسة الطاقة وكیفیة انتقالھا:  علم الدینامیكا الحراریة - ٣
یة یتم فیھ دراسة التغیرات  فرع من فروع الدینامیكا الحرار-:الكیمیاء الحراریة - ٤

 .الحراریة المصاحبة للتفاعالت الكیمیائیة والتغیرات الفیزیائیة
  

  
  ) حركیة– كھربیة – ضوئیة – حراریة –طاقة كیمیائیة (تتعد صور الطاقة - ١
  یوجد عالقة بین جمیع صور الطاقة حیث تتحول الطاقة من صورة الي اخري - ٢

  
ائي ال تفني وتنشأ من العدم بل تتحول من صورة الطاقة في أي تحول كیمیائي او فیزی

  الي اخري
  
  -:عالقة التفاعل الكیمیائي بالطاقة -٣

  معظم التفاعالت الكیمیائیة تكون مصحوبة بتغیرات في الطاقة  -  أ
 اغلب التفاعالت اما ان ینطلق منھا طاقة او تمتص طاقة  -  ب
 یحدث تبادل للطاقة بین وسط التفاعل  والوسط المحیط بھ  -  ج
الوسط ( والوسط الذي یحیط بھ یسمي–) بالنظام(التفاعل یسمي وسط   -  ح

  )المحیط
  

ھو جزء من الكون الذي یحدث فیھ التغیر الكیمیائي او   -  :النظام •
  )ھو الجزء المحدد من المادة الذي توجھ الیھ الدراسة(الفیزیائي  او 

ھو الجزء الذي یحیط بالنظام ویتبادل معھ الطاقة  - :الوسط المحیط •
 .ارة او شغلفي شكل حر
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 ٣

 -:في حالة التفاعالت الكیمیائیة •
  المتفاعالت والنواتج: النظام یعبر عن  - 
 تكون الكأس او الدورق او انبوبة االختبار الذي - :حدود النظام  - 

 یحدث فیھا التفاعل
  یكون أي شئ محیط بالتفاعل: الوسط المحیط - 

  

•   

ھو النظام  الذي الیسمح بانتفال أي من الطاقة او  -:
  لمادة بین النظام والوسط المحیطا

ھو النظام الذي یسمح  بتبادل كل من الطاقة والمادة   -:
 بین النظام والوسط المحیط

ھو النظام الذي یسمح بتبادل الطاقة فقط بین النظام : 
  والوسط المحیط بھ علي صورة حرارة او شغل
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 ٤

  
  ام والوسطمن خالل العالقة بین انتقال الطاقة بین النظ •
 :یمكن التوصل الي  القانون االول للدینامیكا الحراریة كاالتي •
 

  الوسط+ النظام = الكون 
  

  التغیر  في طاقةالوسط المحیط   + التغیر في طاقة النظام= التغیر في طاقة الكون 
 
 

∆E(universe)  =  ∆E(system)  +  ∆E(surrounding) 
 

بتغیر مماثل في طاقة  ن مصحوبالذا فان أي تغیر في طاقة النظام یكو •
حتي تظل الطاقة الكلیة ) علل) (لكن باشارة مخالفة(الوسط المحیط بھ

  - :مقدارا ثابتا
- ∆E(surrounding)  =      ∆E( system )  

  
  

  
الطاقة الكلیة الي نظام معزول تظل ثابتة حتي لو تغیر النظام 

  من صورة الي أخري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  php.index/vb/com.newthanwya://httpدةدكتور عاطف خلیفة منتدي الثانویة الجدی
 

 ٥

  
  

رارة من موضع الخر علي الفرق في درجة الحرارة یتوقف انتقال الح •
  بین الموضعین

ما المقصود یدرجة الحرارة؟ وما العالقة بین درجة حرارة النظام  •
 وحركة جزیئاتھ؟

  
 كما تدل علي –مقیاس لمتوسط طاقة حركة  جزیئات المادة  

  حالة الجسم من حیث السخونة او البرودة
  -:التفسیر

   او ذرات دائمة الحركة واالھتزازالمواد تتكون من جزیئات - ١
 ھذه الحركة واالھتزازات متفاوتة السرعة في المادة الواحدة - ٢
من مجموعة من الجزیئات المتفاعلة مع بعضھا )التفاعل(یتكون النظام  - ٣

 البعض 
  كلما زاد متوسط حركة الجزیئات ادي ذلك لزیادة درجة الحرارة •
 سرعة حركة الجزیئات كلما اكتسب النظام طاقة حراریة ازداد متوسط •

أي تزداد طاقة حركة الجزیئات مما یؤدي الي ارتفاع درجة حرارة 
 .النظام والعكس صحیح

 .أي ان العالقة طردیة بین طاقة النظام وحركة جزیئاتھ •
شكال من اشكال الطاقة ویمكن النظر الیھا علي انھا  :  الحرارةتعتبر - ٤  

   في درجة حراریھماطاقة في حالة انتقال بین جسمین مختلفین
  :وحدات قیاس كمیة الحرارة

  العالقة بینھما  Jالجول calالسعر 
ھو كمیة الحرارة 

الالزمة لرفع درجة 
 جرام من ١حرارة 

الماء النقي درجة 
  مئویة واحدة

ھو كمیة الحرارة 
الالزمة لرفع درجة 

 جرام من ١حرارة 
  الماء النقي بمقدار

١.٤٨٤÷١ 
  درجةمئویة

   جول١٠٠٠=كیلو جول    سعر١٠٠٠=كیلو سعر

  ول ج٤.١٨٤=اسعر 
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ھي كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من 
  المادة درجة مئویة واحدة

  
  -:التفسیر

  )درجة مئویة.جم/جول (J/g .0C: وحدة قیاس الحرارة النوعیة ھي - ١
  باختالف نوع المادةتختلف الحرارة النوعیة  - ٢
نوعیة كبیرة تحتاج كمیة كبیرة من الحرارة حتي المادة التي لھا حرارة  - ٣

ترتفع درجة حرارتھا ویستغرق في ذلك مدة طویلة كما تستغرق وقتا 
طویال حتي تفقد ھذه الطاقة مرة اخري بعكس المادة التي لھا حرارة 

 .نوعیة  صغیرة
 
 

  
  -:الحرارة كمیة حساب

  : من القانون االتيیمكن حساب كمیة الحرارة المنطلقة او الممتصة من النظام
 

qp =m.c.∆T 
    كمیة الحرارة المقاسة عند ضغط ثابتqحیث  

   الحرارة النوعیةc   الكتلة وmو
   فرق درجات الحرارة حیثT∆و 

∆T=T2-T1  
  T2 ودرجة الحرارة النھائیةT1درجة الحرارة االبتدائیة
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  -:اھمیة المسعر الحراري

 في درجة  النظام         یوفر نظاما معزوال یمكننا من قیاس التغیر -١
النھ یمنع فقد او اكتساب أي قدر من الطاقة او ) علل(المعزول 

  المادة مع الوسط المحیط
یمكننا من استخدام كمیة معینة من المادة التي یتم معھا التبادل  -٢

بسبب ارتفاع حرارتھ النوعیة )علل) (تكون غالبا الماء(الحراري
 كبیرة من الطاقة ویم حساب مما یسمح لھ باكتساب او فقد كمیة

 T∆التغیر في  درجة الحرارة
 -:مسعر االحتراق -٣

  یستخدم في قیاس حرارة احتراق بعض المواد •
یجري التفاعل باستخدام كمیات معلومة من المادة المراد حرقھا  •

 في وفرة من االكسیجین تحت ضغط جوي ثابت
تكون المادة موضوعة في وعاء معزول من الصلب یسمي  •

 الحتراقوعاء ا
یتم اشعال المادة باستخدام سلك كھربي  وتحاط غرفة االحتراق  •

  بكمیة معلومة من الماء
  :المسعر الحراري)تركیب(مكونات  -٤

  اناء معزول •
 ترمومتر •
 اذاة  للتقلیب •
 یوضع بداخلھ سائل غالبا ما یكون ماء •
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 ٩

  
  

  
 ھي كمیة الحرارة الالزمة  لرفع درجة حرارة  الجسم درجة 

  واحدة مئویة
  
  

   cالحرارة النوعیة × mالكتلة = Cالسعة الحراریة
  

  -:العوامل التي تتوقف علیھا السعة الحراریة
  كلما زادت كتلة الجسم  زادت السعة الحراریة : كتلة الجسم -١

  :  مثال
   درجة مئویة٢٠ٍحوض ملئ بالماء  وكأس  ملئ بالماء عند *  

 م8ن الم8اء ف8ي الك8اس لرف8ع الماء في الحوض یحتاج لطاقة اكبر  •
   درجة مئویة٦٠درجة الجرارة الي 

حت8ي ل8و . تختلف السعة الحراریة من م8ادة الخ8ري : نوع المادة  -٢
تل88ف ف88ان س88عتیھما الحراری88ة تخ. ك88ان الج88سمان مت88ساویان ف88ي الكتل88ة

  الن لھما تركیب مختلف
  -:مثال

ج88م عرض88ھما لل88شمس ٢٠٠=كتلت88ان م88ن الم88اء والحدی88د ك88ل منھم88ا 
  لفترة زمنیة

  كتلة الحدید ارتفعت درجة حرارتھا بینما الماء ال یزال باردا
  
  

          
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
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 ١٠

  
  كل مادة كیمیائیة تختلف في عدد ونوع الذرات الداخلة في -١

ما تختلف في نوع الترابط الموجود بین ذراتھا عن تركیبھاوك
  غیرھا من المواد

الطاقة (لذلك فان كل مادة بھا قدر محدد من الطاقة یطلق علیھ  -٢
وھذا القدر من الطاقة ھو محصلة عدة انواع من ) الداخلیة

 .الطاقة المختزنة داخل المادة
  -):الطاقة الداخلیة(الطاقة المختزنة داخل المادة** 

  
والتي ھي محصلة طاقة (ھي طاقة االلكترونات في مستویات الطاقة  

  )حركة وطاقة وضع االلكترون في مستوي طاقة
    

  طاقة الوضع+ طاقة الحركة = طاقة المستوي = طاقة االلكترون 
  

  
 تتواجد في الروابط الكیمیائیة التي تربط بین ذرات الجزئ سواء 

  كانت روابط تساھمیة او ایونیة
  

  
ف قوي الجذب بین جزیئات المادة بقوي جذب فاندرفال تعر •

 التبادلیة وھي عبارة عن طاقة وضع
  ھي قوي جذب بین جزیئات المادة وھي طاقة وضع: قوي جذب فاندرفال

كماتوجد قوي اخري بین الجزیئات مثل الروابط الھیدروجینیة  •
  وتعتمد علي طبیعة الجزیئات ومدي قطبیتھا

  -:مما سبق یتضح ان
  مادة تختزن قدرا من الطاقة ھو مجموع الطاقات السابقةال-١

 ویطلق علي مجموع الطاقات السابقة الموجودة في مول واحد -٢
  من المادة بالمحتوي الحراري او االنثالبي الوالري
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 ١١

  

  
  مجموع الطاقات المختزنة في مول واحد من المادة

  
  :مالحظات ھامة

 علل) من مادة الخري(فة یختلف المحتوي الحراري للمواد المختل-١
  :السبب

  اختالف جزیئات المواد في نوع  الذرات وعددھا وانواع الروابط فیھا
  

غیر الممكن عملیا قی8اس المحت8وي الح8راري او الطاق8ة المختزن8ة  -٢
  في مادة معینة

یمكن قیاس التغیر الحادث في المحتوي الحراري  اثناء  التغیرات  -٣
  المختلفة التي تطرأ علي المادة

  

  
  

  
ھو الفرق بین مجموع المحتوي الحراري للمواد الناتجة و 

  مجموع المحتوي الحراري للمواد المتفاعلة
  
  -:أي ان  -١
  

   المحتوي الحراري للمتفاعالت–المحتوي الحراري للنواتج = التغیر في المحتوي الحراري 
  

∆H = ∆H(product)  -   ∆H(reactant) 
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 ١٢

 - :H∆0ي الحراري القیاسيالتغیر في المحتو -٢
 للتفاعالت المختلفة تحت H∆اتفق العلماء علي ان یتم مقارنة قیم  •

  :ظروف قیاسیة واحدة ھي
   ضغط جو١

   درجة مئویة٢٥درجة حرارة الغرفة
   مولر١تركیز المحلول 

   
  صفر= المحتوي الحراري للعنصر  •
 -: فانn= كمیة الحرارة  و عدد الموالت qp∆اذا كانت •

 n /  p∆q =∆H    
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 ١٣

  
  

ھي التفاعالت التي ینطلق منھا حرارة كاحد النواتج الي الوسط  - ١
  المحیط فترتفع درجة حرارتھ

أي تنتقل الحرارة من النظام الي الوسط المحیط مما یؤدي الي نقص  - ٢
 درجة حرارة النظام وارتفاع درجة حرارة الوسط

جموع المحتویات مجموع المحتویات الحراریة لنواتج اقل من م - ٣
وطبقا لقانون بقاء الطاقة فان التفاعل سوف . الحراریة للمتفاعالت 

 ینتج  عنھ قدرا من الحرارة لتعویض النقص في حرارة المتفاعالت
٤ - ∆H0حیث سالبة  

∆H0 = H(product)  -   H(reactant) 
 
 مول اكسیجین لتكوین مول من ١/٢ تفاعل مول من الھیدروجین مع - :مثال 

   السائلالماء
H2(g) +1/2O2(g)→H2O(l) +285.8Kj/mol 

  
H2(g) +1/2O2(g)→H2O(l)    ∆H = -285.8Kj/mol 

  :مخطط الطاقة كالتي
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 ١٤

  
ھي التفاعالت التي یتم فیھا امتصاص حرارة من الوسط المحیط مما  - ١

  یؤدي الي انخفاض درجة حرارتھ
طاقة حراریة تنتقل الحرارة من الوسط المحیط الي النظام فیكتسب النظام  - ٢

 ویفقد الوسط المحیط طاقة
مجموع المحتویات الحراریة للنواتج اعلي من مجموع المحتویات  - ٣

 وطبقا لقانون بقاء الطاقة فان التفاعل سوف –الحراریة للمتفاعالت 
 یمتص قدرا من الحرارة لتعویض النقص في حرارة المتفاعالت

٤ - ∆H0حیث موجبة  
 ∆H0 = H(product)  -   H(reactant) 

تفكك مول من كربونات الماغنسیوم الي مول من  - :مثال
اكسید الماغنسیوم ومول من ثاني اكسید الكربون یحتاج الي 

  :مول كالتي/ كیلو جول١١٧.٣
MgCO3(s)+117.3Kj/mol→MgO(s) +CO2(g) 

  
MgCO3(s) →MgO(s) +CO2(g)    ∆H=+117.3Kj/mol  

  -:مخطط الطاقة كاالتي

  
  الطاردة والماصة مع ذكر مثال لكل؟؟؟؟قارن بین التفاعالت 
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 ١٥

  
 یحدث كسر للروابط في المتفاعالت لتكوین روابط - :في التفاعل الكیمیائي  - ١

  جدیدة في النواتج حیث تختزن الرابطة الكیمیائیة طاقة وضع كیمیائیة
  یتم  امتصاص مقدار من الطاقة من الوسط المحیط - :  اثناء كسر الرابطة - ٢

 )كسر الرابطة ماص للحرارة(حتي یتم كسر الرابطة
 تنطلق طاقة الي الوسط المحیط فتزداد درجة حرارة - :اثناء تكوین الرابطة - ٣

 )تكوین الرابطة طارد(الوسط المحیط 

   
ھي مقدار الطاقة الالزمة لكسر الروابط او الناتجة عن تكوین 

 الروابط في مول واحد من المادة
لمركب او حالتھ الفیزیائیة لذلك تختلف طاقة الرابطة الواحدة تبعا لنوع ا - ٤

 :استخدم متوسط طاقة الرابطة بدال من الرابطة كما في الجدول االتي
      

  
 

 اذا كان انطالق طاقة عند تكوین روابط النواتج اكبر من الطاقة الالزمة  - ٥
  سالبةH0∆لكسر روابط المتفاعالت یكون التفاعل طاردا للحرارة وتكون

 اكبر لكسر روابط المتفاعالت عن الطاقة عندما یتم امتصاص طاقة - ٦
المنطلقة عند تكوین الروابط  في النواتج یكون التفاعل ماصا للحرارة 

   موجبةH0∆وتكون 
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 ١٦
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 ١٧

  
ھي معادلة كیمیائیة تتضمن التغیر الحراري 

المصاحب للتفاعل ویمثل في المعادلة كاحد 
  المتفاعالت او النواتج

  :ائیة الحراریةشروط المعادلة الكیمی***
  
والمعامالت في المعادلة تمثل عدد . یجب ان تكون موزونة  - ١

 ولیس عدد الجزیئات ویمكن ان تكون المعامالت كسور تالموال
     عند الحاجة

H2(g)+1/2 O2(g)→H2O(l) +285.8Kj/mol 
السبب في ) علل(یجب ذكر الحالة الفیزیائیة للمتفاعالت والنواتج  - ٢

اري یتغیر بتغیر الحالة الفیزیائیة للمادةمما ذلك الم المحتوي الحر
 یؤثر علي قیمة التغیر الحراري

        H2(g)+1/2 O2(g)→H2O(l)       ∆H0=-285.8Kj/mol 
H2(g)+1/2 O2(g)→H2O(g)             ∆H0=-242Kj/mol 

 
 التفاعل طارد واذا - =H0∆ فاذا كان  H0∆ توضح قیمة واشارة  - ٣

 التفاعل ماص=+ H0∆ كان 
       

H2O(S)→H2O(l)       ∆H0=+6Kj/mol 
 

CH4(g)+ 2 O2(g)→CO2(g) +2H2O(g)             ∆H0= -890Kj/mol 
عند ضرب او قسمة طرفي المعادلة بمعامل عددي البد ان تجري  - ٤

 العملیة علي قیمة التغیر في المحتوي الحراري
H2O(S)→H2O(l)       ∆H0=+6Kj/mol 

  ٢ضرب المعادلھ كلھا في 
2H2O(S)→2H2O(l)       ∆H0=2×+6Kj/mol 

   H0∆یمكن عكس اتجاه سیر المعادلة وفي ھذه الحالة تتغیر اشارة - ٥
H2O(S)→H2O(l)       ∆H0=+6Kj/mol 
H2O(l) →H2O(s)         ∆H0=-6Kj/mol 
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 ١٨

  
 –معظم التفاعالت الكیمیائیة في الطبیعة ھي تفاعالت طاردة للحرارة  •

تكون طاقة النواتج اقل من طاقة  و–عند حدوثھا تنطلق طاقة 
 – كذلك تكون النواتج اكثر استقرارا واكثر مقاومة للتغیر - المتفاعالت

والمیل الطبیعي للتفاعل ھو ان یحدث في اتجاه یؤدي الي حالة طاقة 
  .اقل

یعتقد الكثر ان التفاعالت الماصة ال تحدث تلقائیا  الن النواتج لھا طاقة  •
 وھذا یجعلنا ان نتوقع ان تحدث  –لمتفاعالت اعلي واقل استقرارا من ا

 ھذه التفاعالت بمساعدة خارجیة كالتسخین
 اذا ھناك سبب -وجد ان بعض التفاعالت الماصة تحدث بصورة تلقائیة   •

 اخر یساعد علي تحدید امكانیة حدوث التفاعل تلقائیا
  

  
  

  
  ھو مقیاس لدرجة العشوائیة في نظام ما

  
  -:المث
  عملیات الماصة التي تحدث طبیعیااالنصھار من ال •
 وذلك بانتقال -  مكعب الثلج ینصھر تلقائیا عند درجة حرارة الغرفة •

  : الطاقة من الھواء الي الثلج  كما یلي
      

H2O(S)+6 Kj/mol→H2O(l)         
ھذا التغیر یحدث تلقائیا  علي الرغم ان طاقة النواتج اعلي من طاقة  •

  المتفاعالت
خر یحدد تلقائیة التغیر وھذا العامل مرتبط بدرجة اذن یوجد عامل ا •

 الترتیب ویسمي االنتروبي
 :ففي المثال •
  یفقد  الترتیب المنتظم لجزیئات الماء في بللورة الثلج - 
وذات المحتوي ) عشوائي( فتتكون حالة السیولة ذات الترتیب االقل انتظاما - 

  الحراري االعلي
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 ١٩

كم التفاعالت الكیمیائیة والتغیرات  باالضافة الي القانون الذي یح*   
التغیرات تتم في االتجاه الذي یؤدي الي (: الفیزیائیة والذي ینص علي ان 

  )تقلیل الطاقة
یسمي قانون یوجد قانون اخر ینظم التغیرات الكیمیائیة والفیزیائیة   *  

  العشوائیة
  

  
أي ان . التغیرات تحدث في االتجاه الذي یزید العشوائیة 

  عالت تسیر في اتجاه زیادة االنتروبيالتفا
ال بد وأن یصحبھ  نظام فیزیائي أي تغیر یحدث تلقائیا في- :مالحظة ھامة

  "إنتروبیتھ"ازدیاد في مقدار 
  

  
 :الذي یؤدي الي تحدث التفاعالت في االتجاه  -١

  تقلیل طاقة النظام •
 في النظام زیادة درجة العشوائیة •

  
تم تعریف دالة تربط بین  -:لتحدید أي العاملین لھ الغلبة في سیر التفاعل  - ٢

التغیر في المحتوي الحراري والتغیر في االنتروبي عند درجة حرارة 
 بالطاقة الحرةسمي ھذه الدالة  تمعینة وضغط ثابت 

 .تمیل التفاعالت الي السیر في االتجاه الذي یقلل الطاقة الحرة للنظام - ٣
   

  
  

 ھي مقدار الطاقة التي یمكن ان تتحول الي شغل عند درجة 
  .حرارة وضغط ثابتین  

وھي دالة تربط بین التغیر في المحتوي الحراري والتغیر في 
  عینة وضغط ثابتاالنتروبي عند درجة حرارة م
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 ٢٠

  

  
  
  

  :مالحظة ھامة

 :المعادلة المعرفة لھذه الطاقة ھي

 

 :حیث

U لنظام ترمودینامیكي ، الطاقة الداخلیة 
V ، الحجم 
p الضغط ، 
S اإلنتروبي 
T درجة الحرارة 

 :لطاقة الحرة أیضا بطریقة أخرىاوتكتب معادلة 

 

 الطاقة الكلیة للنظام H حیث
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 ٢١

  انتھي الفصل االول من الباب الرابع
  اعداد دكتور عاطف خلیفة
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